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Moj prvi zapis
Zdra vo ja sam Roli Dže fer son i ovo je moj dnev nik.
Nadam se da vam se za sada dopa da.

Odlu čio sam da pišem dnev nik jer ga ima i
moj drug Greg Hefl i a mi obič no radi mo 
iste stva ri. O da tre ba lo bi da pome nem da 
smo Greg i ja

Uve ren sam da sada kaže te: „Pa ispri čaj 
mi neš to više o tom tipu Gre gu.„ Ali moja 
knji ga nije o NJE MU već o MENI.
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Ovu knji gu sam nazvao Dnev nik veo ma dru-
že ljiu bi vog klin ca zato što moj tata to uvek 
kaže za mene.

Kao što sam već rekao, Greg je moj naj bo-
lji drug pa mi je tako tata DRU GI po redu 
naj bo lji pri ja telj. Ali mu to nisam kazao da 
ga ne bih uvre dio.

ROLI TI SI VEO MA 
DRU ŽE LJU BIV

KLI NAC.

SINE MI SMO
NAJ BO LJI DRU GO VI 

ZAR NE?

GRC.
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Sada kada sam već pomenuo tatu trebalo
bi reći da stičem utisak da mu se Greg
ne dopada baš mnogo. A mislim da je
to zato što tata neprestano ponavlja to.

Ali to je samo zato što on ne kapi ra Gre gov 
smi sao za humor.

NE SVI ĐA
MI SE GREG.



4

Do sada ste već verovatno pomislili:
„Hej Roli zar ovo nije trebalo da bude 
knjiga o TEBI?„ Pa u pra vu ste i obe ća vam 
da će od sada ovde biti mno go više reči
o Roli ju.

Prvo što tre ba da zna te o meni jeste
da živim sa mamom i tatom u jednoj 
kući na samom vrhu Uli ce Sari, a to je 
ista ona ulica u kojoj živi i moj naj bo lji 
prijatelj Greg.

O tati sam već pri čao ali ni moja mama 
nije loša jer mi kuva zdra vu hra nu i uvek 
je tu da mi pomogne oko održavanja lične 
higijene.
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Sva kog jutra peša čim u ško lu sa svo jim
dru gom Gre gom. Obič no se super zaba vlja-
mo kada smo zajed no mada pone kad ura dim 
neš to što ga ner vi ra.

Ali Gregu naročito ide na ŽIVCE kada 
počnem da ga kopiram. Zbog tih situacija 
mu verovatno nikada neću ni spomenuti 
dnevnik koji pišem jer bi se strašno
naljutio. 

U sva kom slu ča ju pisa nje ovog dnev ni ka zah-
te va mno go tru da i ovo je sve što ću napi-
sa ti za danas. Ali ću sutra uba ci ti neku reč 
više o Gre gu jer smo naj bo lji dru go vi, kao 
što sam rekao.

PRE STA NI
DA ZVI ŽDIŠ!
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Moj dru gi zapis
Evo loše vesti: Greg je saznao za moj 
dnev nik.

Valj da sam bio pono san što imam svoj dnev nik 
i želeo sam da mu ga poka žem. Ali kao što 
sam i pret po sta vio on je ODLE PIO zbog toga.

Greg je rekao da sam ga ope lje šio i da
će da me tuži zato što sam ukrao nje go vu
ide ju. Kazao sam mu da slo bod no POKU ŠA 
poš to nije PRVI čovek ikada koji je pisao 
dnev nik.
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Tada je Greg rekao da je to BELE ŽNI CA
a ne dnev nik i tre snuo me mojom sopstvenom 
knji gom.

Upo zo rio sam Gre ga da neću lepo pri ča ti
o nje mu u dnev ni ku ako bude takav kre ten
pre ma meni. Zatim sam mu poka zao šta 
sam dotad napi sao.

U počet ku kao da se izner vi rao jer uvek 
zabo ra vim da lju di ma nacr tam nose ve. A 
onda je kazao da mu je moja knji ga dala 
IDE JU.

Greg je rekao da će jed no ga dana biti bogat
i sla van i da će svi žele ti da zna ju celu 
nje go vu život nu pri ču. Kazao je da bih JA 
mogao da budem taj koji će je NAPI SA TI.
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Rekao sam mu da mislim da tome može da 
poslu ži nje gov DNEV NIK a on mi je kazao da 
je to nje go va AUTO bi o gra fi  ja ali da bi moja 
knji ga mogla da bude nje go va BIO GRA FI JA.

Greg mi je rekao da će jed no ga dana biti 
MNO GO bio gra fi  ja o nje mu ali da ću ja ima ti 
pri li ku da napi šem prvu.

Mislim da je to dobra ide ja jer sam Gre gov 
naj bo lji drug i niko ga ne pozna je bolje od 
MENE.

Zato ću ovu knji gu poče ti ispo čet ka pod 
novim naslo vom i sada će ume sto mene 
glav ni lik biti Greg. Ali ne bri ni te biće u 
njoj i dosta pri ča o meni.
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DETINJ STVO

Većina biografi ja predsednika i slavnih ljudi
uglavnom počinje pogla vljem „DETINJ STVO„. 
Pravi problem je u tome što sam Gre ga 
upo znao tek u četvr tom raz re du i ne
znam mno go o ono me što mu se pre toga 
deša va lo.

Sude ći po neko li ko oka če nih foto gra fi  ja u 
Gre go voj kući koje sam video rekao bih 
da je bio sasvim obič na beba. A ako je i 
ura dio neš to važno kada je bio mali to je 
nemo gu će zaklju či ti iz fot ki.
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U sva kom slu ča ju brzo pre mo ta va mo do 
samog počet ka četvr tog raz re da i tu ova 
bio gra fi  ja posta je mno go detalj ni ja.

Živeo sam u sasvim dru goj drža vi ali je 
tata onda dobio posao ovde i mora li smo da 
se pre se li mo. Moja poro di ca je kupi la novu 
kuću na vrhu Uli ce Sari i tokom leta smo se 
use li li u nju.

Prvih nekoliko dana nisam ni izlazio iz kuće 
zato što sam se plašio boravka u novoj 
sredini.

Znam da se vero vat no pita te: „Pa kada će 
upo zna ti Gre ga?„ ali str pi te se samo malo 
jer ću usko ro doći do tog dela.
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Mama je rekla da tre ba da se potru dim da 
nađem nove dru go ve i čak mi je kupi la
knji gu Kako se spri ja te lji ti u novoj sre di ni 
da bi mi pomo gla u tome.

U knji zi je bilo raznih stva ri kao na pri mer 
„kuc-kuc„ šala koje bi klin cu u mojoj situ a-
ci ji pomo gle da upo zna nove lju de. Ali Greg 
nije nase dao na tri ko ve iz knji ge.

Sre ća pa smo se Greg i ja sprijateljili 
uprkos svemu.

KUC
  KUC!

HEJ! REKAO
SAM „KUC-KUC”.

JESI LI ČUO DA SAM 
REKAO „KUC-KUC”?

MAMA  PRED
VRA TI MA JE
NEKI ČUD NI

KLI NAC!
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